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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari 

dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia hidup dan 

berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap saat manusia 

berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hamper semua kegiatan hidup manusia dan 

makhluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah.  Setiap orang memerlukan tanah 

tidak hanya pada masa hidupnya tetapi pada saat meninggal pun manusia membutuhkan 

tanah guna tempat penguburannya. Hal ini memberikan pengertian bahwa pentingnya 

tanah bagi kehidupan di mana manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai 

tanah.  

Hubungan manusia dengan tanah sejak dulu memiliki keterkaitan yang erat. 

Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting oleh 

karena sebagian besar daripada kehidupan manusia adalah sangat tergantung pada tanah. 

Tanah dapat dilihat sebagai suatu yang mempunyai sifat permanen dan dapat 

dicadangkan untuk kehidupan masa yang akan datang. Tanah adalah tempat pemukiman 

dari umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari 

nafkah melalui pertanian serta pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat 

persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia.
1
  

Salah satu hak kebendaan atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA 

adalah hak milik atas tanah yang paling kuat dan terpenuh. Terkuat menunjukkan bahwa 

jangka waktu hak milik tidak terbatas serta hak milik juga terdaftar dengan adanya 
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“tanda bukti hak” sehingga memiliki kekuatan. Terpenuh maksudnya hak milik 

memberi wewenang kepada empunya dalam hal peruntukannya yang itdak terbatas.
2
  

Pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar 

hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada menerima pengalihan.
3
 Dalam 

Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan. 

“Beralih maksudnya terjadi bukan karena suatu perbuatan hukum (kesengajaan) 

melainkan karena peristiwa hukum (bukan kesengajaan), misalnya diwariskan. 

Sementara itu, “dialihkan” menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu 

perbuatan hukum terhadap hak milik tersebut. 
4
 

Salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah ialah dengan  jual 

beli tanah. Dalam kebiasaan praktik jual beli tanah pada saat ini diharapkan terdapat 

kepastian hukum yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan tersebut melalui balik 

nama sertitikat hak atas tanah.  

Balik nama sertifikat hak atas tanah yang dilakukan dengan cara jual beli adalah 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang 

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah, yang 

dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat dihadapan 

PPAT. 

Jual beli ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang 

bersifat terang dan tunai. Dengan terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut 

harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau 

dibuatnya perbuatan hukum tersebut. Sementara itu, dengan tunai diartikan bahwa 

dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesainya tindakan 
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hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti perbuatan hukum 

tersebut tidak dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat cela secara substansi 

mengenai hak atas tanah (hak milik) yang dialihkan tersebut, atau cacat mengenai 

kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut. 

Dengan demikian berarti, agar peralihan hak atas tanah, dan khususnya hak milik 

atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, maka seorang PPAT yang akan 

membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah 

(hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka 

yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. 

Balik nama Sertfikat hak atas tanah sebagai akibat telah dilakukannya jual beli 

tanah menurut hukum adat dalam pelaksanaannya biasanya hanya dibuat surat yang 

isinya menyatakan bahwa penjual telah menyerahkan tanahnya dan menerima uang 

pembayaran, tetapi tidak dibuktikan dengan adanya akta jual beli tanah yang dibuat 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Akta jual beli hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, hal ini akan berimplikasi pada kepastian 

hukum tentang status tanah tersebut.
5
 

Dalam peristiwa jual beli tanah menurut hukum adat tidak ada kepastian hukum 

terhadap status tanah bagi pemilik tanah karena peralihan hak tersebut belum 

didaftarkan untuk memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat. 

Berkaitan dengan uraian singkat tersebut, bila ditinjau secara yuridis perbuatan 

hukum yang dilakukan pembeli dan penjual yang melakukan jual beli dihadapan PPAT 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada perbuatan hukum jual 
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beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 

dan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang antara lain 

menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan 

jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenag menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan bahwa akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat 1 tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. 

Pembeli yang telah mempunyai akta jual beli yang dibuat PPAT, sebagaimana 

disyaratkan oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyebutkan bahwa akta PPAT adalah akta 

yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah. Oleh karena itu pembeli sudah sah menjadi pemiliknya dan 

dapat segera mendaftarkan tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat. 

Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah 

sebagai akibat dari transaksi jual beli tanah maka oleh UUPA diwajibkan untuk 

melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke 

dalam suatu penelitian dengan judul: PELAKSANAAN BALIK NAMA 

SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI  TANAH  

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar 

maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran 
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karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam 

penyusunan dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah? 

2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak 

milik dalam jual beli tanah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Tujuan dalam suatu 

penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar 

belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik 

dalam jual beli tanah. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang timbul dalam 

pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat 

apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penulis dalam memahami 

mengenai balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah. 

2. Bagi  Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi masyarakat mengenai 

peraturan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah. 
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum balik nama sertifikat 

hak milik dalam jual beli tanah. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, makin 

maju masyarakat, makin padat penduduknya maka, akan menambah lagi pentingnya 

kedudukan hak-hak atas tanah itu. Demikian dengan Undang-Undang Pokok Agraria 

No.5 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.104) telah ditentukan, bahwa tanah 

di seluruh wilayah Negara republik Indonesia, harus didaftarkan diinvetariskan. Pasal 19 

ayat (1) UUPA berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftran tanah, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
6
  

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 19 UUPA tersebut 

adalah peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (lembaran Negara tahun 1961 No.28), 

tentang Pendaftran tanah. Sedang tugas pendaftran tanah itu ditugaskan kepada Direktorat 

Pendaftran tanah Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, dengan kantor 

Agraria seksi pendaftran tanah di daerah-daerah tingklat II. Sebelum undang-undang 

Pokok Agraria Berlaku, maka hanyalah hak-hak barat, seperti hak mutlak (Eigendom), 

hak usaha (Erfpacht), hak numpang karang (Opstal) dan sebagainya saja yang 

didaftarkan di kantor pendaftran tanah (kadaster) peralihan haknya seperti, jual-beli, 

hibah dan sebagainya pada umumnya dilakukan dihadapan notaris. Hak-hak adat tidak di 

urus oleh Kantor Pendaftran (kadaster). 
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Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, dualisme dalam Undang-

undang pertanahan dihilangkan dan semua hak atas tanah, bekas hak barat, maupun bekas 

hak adat diperlakukan sama harus didaftar, pada zaman sebelum berlaku undang-undang 

pokok agraria, peralihan hak, seperti jual-beli, hibah dan sebagainya dari hak-hak adat 

(hak milik, hak andarbeni dan lain-lain hak sebagaimana berbagai daerah menamakanya) 

dilakukan dihadapan kepala desa/kepala suku atau dibawah tangan. Mengingat besarnya 

peranan hak-hak atas tanah dengan makin meningkatnya harga tanah, maka dengan 

berlakunya undang-undang pokok agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaanya, 

peralihan ha katas tanah itu dipandang perlu ditingkatkan lebih tinggi dan diatur sendiri. 

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengandung pengertian yaitu perbuatan 

hukum pemindahan hak selama-lamanya dari si penjual kepada pembeli dan pembayaran 

harga baik seluruhnya maupun sebagian dari pembeli dilakukan dengan syarat terang dan 

tunai. Syarat terang berarti bahwa perjanjian jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan 

pejabat yang berwenang membuat Akta Jual Belinya yaitu PPAT yang disaksikan oleh 

dua orang saksi. Syarat tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilakukan secara 

bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran 

harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Pembayaran harga 

jual beli bisa dibayarkan seluruhnya maupun sebagian.
7
  

Konsekuensi dari syarat terang dan tunai mengakibatkan jual beli tanah tidak 

dapat dibatalkan, karena jual beli tanah bukan merupakan suatu perjanjian, melainkan 

perbuatan hukum pemindahan penguasaan yuridis atas tanahnya tidak mempengaruhi 

selesainya perbuatan jual beli karena telah memenuhi syarat tunai, sedangkan terhadap 

sisa harganya yang belum dibayar dianggap sebagai utang-piutang di luar perbuatan 

hukum jual beli tanah.  
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Untuk memperoleh surat bukti yang kuat dan luas daya pembuktiannya, perbuatan 

hukum peralihan hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk dicatatkan pada buku 

tanah dan sertifikat yang bersangkutan Dengan dicatatkan peralihan hak pada 

sertipikatnya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat.  

Hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain (dialihkan), peralihan hak atas 

tanah menurut Boedi Harsono adalah:
8
 

1. Pewarisan tanpa wasiat, peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena perwarisan tanpa 

wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. 

2. Menurut hukum perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak 

tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak tersebut kepada 

para ahli waris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya, 

diatur oleh hukum waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh 

Hukum Tanah. Hukum Tanah memberi ketentuan mengenai penguasaan tanah yang 

berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikan oleh 

para ahli waris. 

 

Pemindahan hak, berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan 

tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak, dalam 

perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan 

kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya bisa: 

1. Jual beli 

2. Tukar menukar 

3. Hibah 

4. Pemberian menurut adat 

5. Pemasukan dalam perusahaan atau inbreng 

6. Hibah wasiat atau legaat. 

Peralihan hak atas tanah tersebut diawasi dan diatur dengan peraturan pemerintah, 

Lembaga jual beli tanah misalnya, telah disempurnakan tanpa merubah hakikatnya 

sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya yang bersifat 
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tunai dan terang. Hanya saja pengertian “terang” sekarang ini adalah jual beli dilakukan 

menurut peraturan tertulis yang berlaku. 

Jual beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya 

disebut PP No. 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah, harus dibuktikan dengan suatu 

akta yang dibuat oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT), 

dan setelah akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak maka harus didaftarkan. Sebagai 

benda yang penting bagi manusia, tanah dan bangunan menjadi lebih bernilai karena ia 

dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya. Umumnya ada 

pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh pihak yang menginginkan tanah dan bangunan 

tersebut. Tanah dan bangunan dapat beralih dan dialihkan oleh pemiliknya kepada orang 

lain yang menginginkannya. 

Peralihan pemilikan tanah dan bangunan berhubungan erat dengan ketentuan 

hukum untuk memberikan kepastian hak bagi seseorang yang memperoleh tanah dan 

bangunan. Yang dimaksud dengan beralih adalah suatu peralihan hak yang terjadi karena 

seorang pemilik tanah dan bangunan meninggal dunia sehingga pemilikan tanah dan 

bangunan tersebut dengan sendirinya beralih menjadi milik ahli warisnya.
9
 

Peralihan hak terjadi dengan tidak sengaja atau suatu perbuatan hukum melainkan 

“karena hukum” (karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya pemilik tanah dan 

bangunan) sebaliknya, yakni pemilikan yang dialihkan adalah suatu peralihan pemilikan 

tanah dan bangunan yang dilakukan dengan sengaja supaya pemilikan atas tanah dan 

bangunan tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi milik pihak lain. 

Dengan kata lain bahwa peralihan pemilikan terjadi melalui suatu “perbuatan hukum” 

tertentu, misalnya: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan hadiah.
10
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F. Metode Penelitian  

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode  Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris artinya 

bersifat nyata, dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati 

masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan 

yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus 

dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. 

Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan 

para anggota masyarakat.  

Dengan pendekatan empiris bukan berarti tidak ada sama sekali pengertian-

pengertian teoritis yang dapat dikemukakan peneliti, namun hanya pokok-pokok 

pengertian yang telah diketahuinya, yang belum mendalam, dikarenakan si peneliti 

masih kurang mengetahui dan menguasai teori-teori tersebut. Yang penting dalam 

pendekatan empiris adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh peneliti di 

lapangan. 

Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi 

(pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) 

bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan 

dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu 

dalam kehidupan masyarakat.
11

 

2. Spesifikasi Penelitian  

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang 
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diteliti, yaitu tinjauan yuridis tentang pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik 

dalam jual beli tanah di Badan Pertanahan Nasional Surakarta. 

3. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sember yang 

berbeda, yaitu: 

a. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi:  

1) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) 

2) UU No. 5, Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA) 

3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

4) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). 

5) PMNA 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. 

b. Data Primer 

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti., yang dimaksudkan untuk 

dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekundur yang ada.  

4. Metode Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang 

terkait dengan objek yang dikaji.  Adapun instrumen pengumpulan yang 

digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, 

yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala 

macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan. 
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b. Studi lapangan  

Studi lapangan atau penelitian lapangan adalah merupakan cara penelitian 

dengan cara terjun langsung ke lapangan, dilakukan dengan cara interview 

(wawancara), wawancara dalam hal ini berupa pengajuan-pengajuan pertanyaan 

terhadap pihak-pihak yang secara langsung terkait dalam penyelesaian perkara,  

yang mana dijadikan penelitian dan wawancara dilakukan secara sistematis dan 

runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.
12

 

5. Metode Analisis Data  

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan 

metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang dilakukan dengan cara 

menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, 

berdasarkan (dengan ) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu 

hukum yang ada 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi 

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi 

objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasikan secara analitis doktrinal, 

dengan menggunakan teori Hukum Murini dari Hans Kelsen.  . 

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa 

pengujian terhadap taraf sionkronisasi, antara berbagai data sekunder (peraturan 

perundang-undangan) yang telah diiventarisir, yang menjadi objek penelitian  Pada 

pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, 

dimana:  

a. peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori 

hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,  

b. data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,   

                                                
12 Amiruddin,Op.Cit,hal.82 
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c. konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian 

diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai 

peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada. 

G. Sistematika Skripsi  

Dalam skripsi ini, sistematika penyusunan terdiri dari empat bab, dimana satu 

sama lain saling berkaitan, dan disetiap bab terdiri sub-sub bab. Untuk mempermudah 

pemahaman dalam pembahasan ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini berisi antara lain mengenai Latar Belakang Masalah, Metode 

Penelitian, Sistematika Penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam Bab II, penulis membagi empat poin pokok yaitu, yang pertama mengenai 

Tinjauan Umum Tentang Hukum Tanah Nasional, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 

Hak Atas Tanah, Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah (Balik Nama) 

Karena Jual Beli dan Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah. 

Tinjauan Umum Tentang Hukum Tanah Nasional berisi antara lain tentang 

Pengertian Tanah Dan Hukum Tanah dan Kedudukan Hukum Pertanahan. 

Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah berisi antara lain tentang 

Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah, Jual Beli Tanah Menurut Hukum Barat (Hukum 

Perdata) dan Jual Beli Tanah Menurut UUPA. 

Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah (Balik Nama) Karena Jual 

Beli berisi antara lain tentang Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah (Balik Nama) Karena 

Jual Beli dan Dasar Hukum Peralihan Hak Atas Tanah. 
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Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah berisi antara lain tentang Dasar 

Hukum dan Tujuan Pendaftaran Tanah, Asas dan Sistem Pendaftaran Tanah dan 

Pemeliharaan Data.   

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam Bab III, penulis membagi dua poin pokok yaitu, yang pertama mengenai 

Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

 Hasil Penelitian berisi antara lain tentang Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak 

Milik Dalam Jual Beli Tanah dan Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam 

Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah. 

 Pembahasan berisi antara lain tentang Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak 

Milik Dalam Jual Beli Tanah dan Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Pelaksanaan 

Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah. 

BAB IV PENUTUP  

 Dalam Bab IV berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran yang merupakan 

jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan 

hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini. 


